Super Sonic

®

Διαβρεκτικό για γεωργική χρήση
κατά του αφρού
(Fatty alcohol ethoxylated 20%)

To SUPER SONIC® (σούπερ σόνικ) είναι διαβρεκτικό για γεωργική
χρήση με δράση κατά του αφρού.
Η προσθήκη του SUPER SONIC στο ψεκαστικό υγρό είναι πάντα
χρήσιμη καθώς ενισχύει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού,
προσδίδοντας στο ψεκαστικό υγρό αυξημένη διαβρεκτικότητα
και αιωρηματικότητα εμποδίζοντας ταυτόχρονα τον σχηματισμό
αφρού.
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Όταν πρέπει να καταπολεμηθούν έντομα όπως ψύλλα, αφίδα κ.α.
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 09/2012

Δόση: Χρησιμοποιείται στην κανονική δόση των 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Xi

Κίνδυνος σοβαρών
οφθαλμικών βλαβών.

Αρ. Μητρώου: 4212/21.06.2007
Συνδυαστικότητα: Είναι αναμείξιμο με όλα τα σκευάσματα. Σε περίπτωση μειγμάτων να
ακολουθείτε τις οδηγίες των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Αναβάλετε τους
ψεκασμούς και την συγκομιδή για τόσο χρονικό διάστημα όσο απαιτείται από τα γεωργικά
φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση μειγμάτων να ακολουθείτε το μεγαλύτερο
διάστημα.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ

τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμμία
περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Ήρας 3, 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139
e-mail: info@sipcam.gr
Παρασκευαστής: SIPCAM SpA, Ιταλία

